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GUDS RETFÆRDIGHED OG VORES 

„Vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovger-
ninger, men kun ved tro på Jesus Kristus.“ Sådan skrev 
Paulus og det betyder, at Guds retfærdighed ikke er en 
idé om retfærdighed, som står over alle andre former for 
retfærdighed, og som kristne skulle have en særlig forplig-
telse til at omsætte til virkelighed gennem deres hand-
linger.  
 Guds retfærdighed er selv en handling. Guds egen 
handling, ikke vores. Nemlig Kristi død på korset for 
vores skyld. Ved Kristi død blev vi tilgivet, vi blev forladt 
vores synder, og ved syndsforladelsen blev vi retfærdige. 
Guds retfærdighed er dermed den gerning, hvormed han 
gør os retfærdige. Det kan vi ikke selv gøre.  
 Luther tog det siden op og tydeliggjorde det: „Det 
gavner ikke sjælen om man beder bønner, faster, valfarter 
og gør alle gode gerninger … For alle de ting, som her er 
nævnt, kan et også ondt menneske, en skinhellig og en 
hykler gøre.“ Luther pointerer, at den kristnes retfærdig-
hed intet som helst har med gerninger at gøre. Den 
kristne har alene sin retfærdighed i troen på Kristus. Det 
er altså troen på, at ikke jeg selv hverken gør eller kan 
gøre mig retfærdig, men Gud gør mig retfærdig. Og det 
gør han, når han tilgiver mig min synd. Vi skal ikke føje 
noget til, ingen gerninger.  
 Hvorfor siger Luther sådan? Har han noget mod 
gode gerninger? Vil han gøre kristendommen til noget, 
der kun har med menneskets sjæl at gøre, og ikke noget 
med den ydre verden at gøre, hvori vi lever og skal leve? 
Nej. Faktisk tværtimod.  
 Luther sagde sådan, fordi han havde set, hvordan 
egeninteressen (egoismen) lå skjult i gerningerne, når de 
ikke kun skulle tjene til næstens gavn, men samtidig til 
ens egen retfærdiggørelse og frelse. Hvordan næsten blev 
reduceret til et middel for ens egen frelse. 
 Og så havde han set, hvordan et kleresi havde slået  



    

sig op på at definere de gode gerninger, og havde tyranni-
seret de troende med dem. Det findes også i vore dage, 
både inden for og uden for kirken: folk der påtager sig at 
formulere det rette menneskesyn, den rette medmenne-
skelighed, og som derpå direkte eller indirekte pådutter 
andre mennesker den.  
 Endelig havde han selv opdaget den kristne frihed i 
troen på Guds retfærdighed. Når vores retfærdighed gives 
os af Gud, så sættes vore gerninger fri. Så skal de ikke 
tjene os, men så kan vi uden at skele til vores egen retfær-
dighed frit gøre, hvad der tjener til vores næstes bedste. 
Samtidig er vore gerninger frigjort fra alle religiøse lov-
systemer. Vi står selv lige over for Gud, når vi træffer 
vore afgørelser, og skal selv personligt svare for vore 
handlinger. Vi kan ikke gemme os bag nogle andre, vi skal 
heller ikke lade os kue af andres meninger. 
 Det betyder, at vore gerninger hører til på samme 
plan, som alle andres, at vi ikke har nogen højere retfær-
dighed at påberåbe os. Vi kan godt mene, at vi i visse 
tilfælde skal gøre, hvad myndigheder forbyder, men så er 
det på eget ansvar. Vi kan ikke henvise til nogen højere 
retfærdighed eller til at det er mere næstekærligt.  
 Vi bliver heller ikke ved en højere retfærdighed be-
friet fra at skulle se vores egen handling i et større per-
spektiv. Vi bliver nødt til at forholde os til, at der er en 
grund til, at lovene i landet er, som de er. Vi må også 
overveje, hvor lovene skal skrives. Af den enkelte borger i 
situationen eller af det valgte folketing.  
 Vores næste kan være en flygtning eller indvandrer, 
der går på vejen, men vores næste er også vores daglige 
nabo. Der er hensyn at afveje, som vi ikke kan sige os fri 
af. Det er jo det, der gør det politiske arbejde så vanske-
ligt.  
 „Søg først Guds rige og hans retfærdighed“, sagde 
Jesus, ikke din egen retfærdighed. For den eneste retfær-
dighed du har og nogensinde kan få, er hans. Det giver 
også et mere ædrueligt syn på vore egne afgørelser og 
gerninger.   MB 
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NB!! NY DATO FOR KONCERTEN!! 

- - - 

KONCERT I STILLINGE KIRKE 
 

Søndag, den 18. oktober kl. 16.00  

med Cassiopeia Wind Quintet 

Denne unge blæserkvintet spiller  
Kvintet i B-dur af Franz Danzi, 
Blæserkvintet af Jørgen Jersild og Carl Nielsens Blæserkvintet 
op. 43 med den smukke slutsats, som udgør en række 
variationer over salmen Min Jesus, lad mit hjerte få.  
 

Kvintettens medlemmer er Mia Káradóttir (fløjte), Lauge 
Hjorth Mikkelsen (obo), Jesper Sejrup Clausen (klarinet), 
Lars Mathiesen (fagot) og Anne Sophie Broholt Jensen 
(horn).  
 
Der er gratis entré til koncerten.  Alle er velkomne. 
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JULEMØDE 

Torsdag d. 3. december kl. 19.00 
i Kirke Stillinge Forsamlingshus 

 

 
 

I år skal vi opleve en musikfortælling med udgangspunkt 
i Selma Lagerlöfs elskede julelegende, ”Legenden om 
juleroserne”. 

Komponist og harpespiller Trine Opsahl gæster os 
sammen med fortæller Ellen Dahl Bang. De vil give os 
en stemningsfuld musikalsk juleoplevelse med malende 
beskrivelser af Gøngehaven, der julenat forvandler sig for 
at fejre Vorherres fødsel – en dejlig måde at huske julens 
budskab på. 

Trine Opsahl er komponist, harpespiller og arbejder til 
daglig som harpeterapeut på tre danske hospicer. Trine 
har udgivet tre albums med egne kompositioner - to for 
keltisk soloharpe og ét for harpe og cello med sin datter 
Josefine Opsahl. 

Der vil desuden være kaffebord, børnekor samt 
udlodning af julestjerner. 

Entré 30,- kr. Alle er velkomne! 

Vi glæder os til en stemningsfuld aften! 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIb4s82h-8cCFUPXFAod5BwCHg&url=http%3A%2F%2Fopsahl.dk%2Fkob-cder%2F&psig=AFQjCNFUkB8we6RBdszbhwgupVXVzwc-dw&ust=1442482806270846
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GUDSTJENESTER I STILLINGE 
KIRKE MED MUSIK OG SANG 

I løbet af efteråret vil der ved flere af vore gudstjenester 
være mere musikledsagelse end normalt.  

Trompet og saxofon 
Organist Charlotte Nielsen har truffet aftale med unge, 
lokale musikere (på trompet og saxofon) om at spille med 
til gudstjenesten. Det gælder gudstjenesterne den 4. 
oktober og den 15. november i Stillinge kirke. 

 
Kirkekorene 
Ved andre gudstjenester medvirker børnekoret og 
voksenkoret. Se hvilke datoer i gudstjenestelisten.  

Kirkekaffe og minikoncert 
Efter gudstjenesten den 25. oktober byder menigheds-
rådet på kirkekaffe og derefter vil børnekoret synge en 
lille koncert. 
Den 22. november gør vi det på samme måde, da er det 
blot voksenkoret, der giver en lille koncert efter 
kirkekaffen. 

* * *  

SPIL DANSK-AFTEN  
  I HEJNINGE KIRKE  

 
 

Den 29. oktober afholder vi traditionen tro Spil dansk-
aften med fællessang fra Højskolesangbogen. 
Vi begynder kl. 19.30 og midt på aftenen trakterer 
menighedsrådet med kaffe, te og lidt kage. 

Alle er velkomne, der er fri entré. 
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STUDIEKREDS  
OM REFORMATOREN MARTIN LUTHER 

 
Om et kristent menneskes frihed, 1520 

 
I anledning af det forestående reformationsjubilæum i 2017 – 
500-året for reformationen – afholder vi i Sct. Mikkels sogn i 
samarbejde med Kirke Stillinge-Hejninge sogne, Magleby-
Ørslev-Holsteinborg sogne, Sorterup-Ottestrup-Kindertofte 
sogne og Høve og Havrebjerg valgmenighed, tre aftener i 
efteråret, hvor vi fordyber os i en af Martin Luthers bøger. Vi 
læser den af omfang lille, men af indhold tunge bog om den 
kristne frihed: „Om et kristent menneskes frihed“ fra 1520.  
Vi afholder aftenerne som studiekreds. Alle interesserede er 
velkomne! Vi læser bogen sammen, fordyber os i dens budskab, 
sætter det alt sammen ind i en historisk ramme og lader os 
forundret ramme af budskabets friskhed og aktualitet. 
Studiekredsformen gør, at der er god plads til samtale og 
drøftelse. 
Vi mødes i Pakhuset v/ Sct. Mikkels Kirke, Slagelse. 

Onsdag d. 21. oktober kl. 19-21  
Onsdag d. 25. november kl. 19-21 

NB! Man kan godt være med, selv om man gik glip af den første 
aften i september. 
 

 

Morten Brøgger 
Lise Flindt Hansen 
Gitte Marie Rasmussen 
Nana Hauge 
Poul Damsgaard 
 

 



      

GUDSTJENESTER 

 Stillinge  Hejninge 

4. okt., 18. s. e. trinitatis 900 (M) 1030 
11. okt., 19. s. e. trinitatis 1600 * Ingen 
18. okt., 20. s. e. trinitatis 1030  Ingen 
25. okt., 21. s. e. trinitatis 1030 (B) 900 

1. nov., Alle helgens dag 1030 Ingen 
8. nov., 23 s. e. trinitatis 900 1030 
15. nov., 24. s. e. trinitatis 1030 (M) Ingen 
22. nov., Sidste s. i kirkeåret 1030 (V) Ingen 
29. nov., 1. s. advent 1600 (B) 1030 
 
Gudstjenester på plejehjemmet 
14. oktober og 11. november, kl. 14.30. 

(B) = Børnekoret medvirker. 
(V) = Voksenkoret medvirker. 
(M) = Musikalsk ledsagelse ved trompet el. saxofon. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved Lone Uldall Jørgensen. 
 
Kirkebil 
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til 
gudstjenester og arrangementer i præstegården. For at 
bestille til søndagsgudstjenesten bedes man ringe fredag 
inden kl. 16. 
 
Ferie mm. 
Sognepræst Morten Brøgger holder efterårsferie 10.-16. 
oktober. Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-
Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 58 52 08 81. (Se 
også www.sctpederskirke.dk). 
 
Sognenes hjemmeside 
www.stillingekirke.dk – gælder for begge sogne. 
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Sognepræst  

Morten Brøgger,  
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40,  
e-mail: mbr@km.dk  
Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,  
mandag træffes sognepræsten ikke.  

Stillinge sogn  
Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.  

Menighedsrådet:  
Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,  
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk  

Kirkeværge: Pia Nielsen, tlf. 51 62 54 55, 
e-mail: jordegern-klaus@hotmail.com 

Birte Andersen  
Susanne Broustbo 
Jens Erling Jensen  
Poul Tranekær Nielsen  
Søren Skovager  
Joachim Wolder 

Hejninge sogn  
Graver Per Berg Christiansen, tlf. 31 39 49 15.  

Menighedsrådet:  
Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,  
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: mbr@km.dk  

Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,  
e-mail: alfredberg@outlook.dk  

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Else Berg  
Knud Hansen 

 


